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Опис на 
занимањето 

 Оператор за организација на патниот сообраќај е занимање од 
доменот на патниот сообраќај, поседува знаења, вештини и 
компетенции потребни за извршување на работи и работни задачи, 
како што се: читање на распоред на работа на возачите, оперативно 
планирање на транспортната задача согласно доставен распоред на 
работа на возачите и расположливиот возен парк, подготовка на 
документација за конкретен транспорт вклучувајќи ги и 
специфичните видови транспорт, избирање на возач, возило и пат 
за конретна транспортна задача, следење на процесот на 
извршување на транспортните задачи, предвидување на евентуални 
проблеми при реализација на транспортот, комуницирање со 
возачите и своите соработници, класифицирање на појавени 
проблеми во текот на транспортот, решавање на поедноставни 
проблеми појавени во текотот на транспортот, применување на 
законската регулатива при планирањето и организирањето на 
транспортните задачи и прибирање на транспортната документација 
после извршената транспортна задача. 

 
 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање 
работни 
активности 

Анализира, планира 
и организира дневни 
работни задачи 

1. Проучува законска регулатива од 
областа на превоз на патници и стока со 
патен сообраќај; 

2. Опишува организација на работа на 
својата компанија; 

3. Анализира дневни работни задачи; 
4. Ја планира својата дневна работа 
5. Чита и анализира распоред на возење; 
6. Следи новитети од областа на 

сообраќајот. 
2. 
 

Подготовка за 
работа  

Презема 
подготвителни 
активности во врска 
со планираните 
транспортни задачи 

1. Подготвува компјутерска технологија и 
софтверски алатки за реализација на 
работните задачи; 

2. Анализира конкретна транспортна 
задача; 

3. Планира начин на реализација на 
транспортната задача;  

4. Применува соодветна законска 
регулатива. 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето Компетенции на занимањето 

3. Оперативни 
активности 

Организира превоз 
на стока во 
внатрешниот 
транспорт 

1. Избира соодветен возен персонал за 
дадената транспортна задча; 

2. Утврдува начинот на работа на возачите 
при реализација на транспортната 
задача согласно националната законска 
регулатива; 

3. Избира соодветно возило за дадената 
транспортна задача и соодтветната 
стока;  

4. Дефинира начин на испорака 
(еднократна или тековна испорака); 

5. Утврдува итинерер на движење на 
возилата за дадената транспортна 
задача; 

6. Го координира двежењето на возилото 
со точките на натовар, истовар и 
местата за одмор на возачите; 

7. Пополнува патен налог, ја утврдува и 
подготвува соодветната документација 
согласно националната законска 
регулатива; 

8. Организира конкретен транспорт 
вклучително и специфични видови на 
транспорт (превоз на опасни материи, 
вонреден превоз, превоз на лесно 
расиплива стока); 

9. Учествува во комуникација со возачот и 
диспечерот при решавање на 
евентуални проблеми во текот на 
реализацијата на транспортната задача. 

Организација на 
превоз на стока во 
меѓународен 
транспорт 

1. Избира соодветен возен персонал за 
дадената транспортна задча; 

2. Утврдува начинот на работа на возачите 
при реализација на транспортната 
задача согласно националната, 
меѓународната и законската регулатива 
на државите низ кои возилото ќе се 
движи; 

3. Избира соодветно возило за дадената 
транспортна задача во однос на 
карактеристиките  на стоката која е 
предмет на транспорт;  

4. Дефинира начинот на испорака 
(еднократна или тековна испорака); 

5. Утврдува итинерер на движење на 
возилата за дадената транспортна 
задача; 

6. Го координира двежењето на возилото 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето Компетенции на занимањето 

со точките на натовар, истовар и 
местата за одмор на возачите; 

7. Пополнува патен налог, ја утврдува и 
подготвува соодветната документација 
доставена од шпедитер согласно 
националната, меѓународната и 
законската регулатива на државите низ 
кои возилото се движи; 

8. Го организира конкретниот транспорт 
вклучително и специфични видови на 
транспорт (превоз на опасни материи, 
вонреден превоз, превоз на лесно 
расиплива стока); 

9. Учествува во комуникација со возачот и 
диспечерот при решавање на 
евентуални проблеми во текот на 
реализацијата на транспортната задача. 

Организација на 
превоз на патници 
во внатрешен 
транспорт 

1. Чита распоред на работа на возачите; 
2. Пополнува патен налог, подготвува 

соодветна документација согласно 
националната законска регулатива; 

3. Организира возачи за работа на 
дадените линии;  

4. Го организира конкретниот превоз 
согласно видот на превозот, потребите и 
расположливите капацитети; 

5. Учествува во комуникација со возачот, 
диспечерот и соработниците при 
решавање на евентуални проблеми во 
текот на реализацијата на транспортната 
задача. 

Организација на 
превоз на патници 
во меѓународен 
транспорт 

1. Чита распоред на работа на возачите; 
2. Пополнува патен налог, подготвува 

соодветна документација согласно 
националната, меѓународната и 
законската регулатива на државите низ 
кои возилото ќе се движи; 

3. Организира возачи за работа на 
дадените линии; 

4. Го организира конкретниот превоз 
согласно видот на превозот, потребите и 
расположливите капацитети; 

5. Учествува во комуникација со возачот, 
диспечерот и соработниците при 
решавање на евентуални проблеми во 
текот на реализацијата на транспортната 
задача. 

4. Комерцијални Го оптимизира 1. Го оптимизира времето на извршување 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето Компетенции на занимањето 

активности  транспортот и 
учествува во 
изготвување понуда 
за транспортна 
работа 

на транспортната задача; 
2. Дава соодветни информации потребни 

за изготвување на понуда за 
транспортна работа. 

5. Администрати
вни активности 

Води работна 
документација и 
евиденција 

1. Пополнува патен налог; 
2. Комплетира документација за транспорт; 
3. Прибира патна документација и 

организира чување на истата; 
4. Подготвува документација, согласно 

законската регулатива; 
5. Изготвува дневни работни извештаи; 
6. Евидентира податоци за извршената 

транспортната задача; 
7. Евидентира настанати проблеми во 

текот на реализација на транспортот. 
6. Активности за 

обезбедување 
квалитет  

Осигурува квалитет 
на сопствената 
работа, следи и 
контролира 
извршување на  
транспортнта 
задача за 
одржување и 
подобрување на 
квалитетот на 
извршениот 
транспорт 

1. Применува стандарди за квалитет; 
2. Почитува професионални кодекси и 

политики на компанијата во функција на 
подобрување на квалитетот; 

3. Решава едноставни проблеми во текот 
на транспортот со цел подобрување на 
квалитетот на услугата 

4. Обезбедува квалитетни услуги; 
5. Применува процедури и методи  за 

рационална употреба  на енергијата, 
времето, материјалот и погонското 
гориво; 

7.  Одржување и 
поправање 
опрема  

Одржува опрема 
потребна за 
неговата работа 

1. Врши дневно чистење и едноставно 
одржување на користената опрема за 
негова работа; 

2. Проверува исправност на опремата и 
уредите со кои работи. 

8. Комуникација Комуницира со 
возачи, диспечери, 
по потреба со 
корисници на 
транспорт и 
останати 
соработници, со 
почитување 
на деловните 
принципи 

1. Комуницира со возачите при реализација 
на транспортната работа; 

2. Комуницира со диспечери и останати 
соработници;  

3. По потреба комуницира со корисниците 
на транспортната услуга. 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето Компетенции на занимањето 

9. Здравје, 
безбедност и 
заштита при 
работа и 
заштита на 
животната 
средина 

Ги применува 
мерките за  лична 
заштита 
 

1. Запазува мерки за обезбедување на 
местото на работа, за себе и возачите 
согласно важечките препораки и 
прописи за заштита и безбедност при 
работа; 

2. Дава насоки за постапување во случај 
на сообраќајни незгоди; 

3. Предвидува потенцијални причини за 
настанување на сообраќајни незгоди; 

4. Спроведува прописи од подрачјето на 
работната регулатива; 

5. Применува прописи за заштита од 
пожар;  

6. Почитува организациски процедури во 
случај на повреди, итни ситуации и 
евакуација. 

Ги применува  
мерките за  заштита 
на околината 

1. Го собира, сортира и отстранува 
отпадот, во согласност со прописите за  
заштита на животната средина; 

2. Применува прописи за заштита на   
животната средина; 

3. Идентификува работни практики кои 
можат да предизвикаат штета врз 
животната средина; 

4. Применува уредност на работно место. 
 
 
 

Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
 
Знаење за занимањето: 

• Разликува видови на превоз; 
• Опишува карактеристики на патен превоз на стока и патници; 
• Опишува експлоатационо технички карактеристики на возила; 
• Опишува карактеристики на различни видови стока; 
• Разликува видови итинерери (избор на пат и превозно средство); 
• Категоризира патна мрежа; 
• Анализира национална и меѓународна патна мрежа; 
• Препознава документација за внатрешен и меѓународен превоз на патници и стока; 
• Препознава шпедитерска и царинска документација; 
• Толкува соодветна национална законска регулатива; 
• Толкува соодветна меѓународна законска регулатива; 
• Разликува возни редови; 
• Објаснува начини на работа на возачи; 
• Категоризира елементи за работа на линија; 
• Категоризира показатели на транспортна работа; 
• Опишува технологија на превоз на патници и стока; 



• Препознава стандарди за квалитет; 
• Препознава начин на функционирање на средства за коминукација; 
• Толкува законска регулатива од областа на здравје, безбедност и заштита при 

работа и заштита на животната средина. 
 

Вештини за занимањето: 
 

• Анализира и планира работни задачи; 
• Чита и анализира распореди на возење; 
• Применува национална законска регулатива; 
• Применува меѓународна законска регулатива; 
• Избира соодветен возен персонал; 
• Утврдува начин на работа на возачи; 
• Избира соодветно возило за транспорт на стока;  
• Утврдува итинерер (избор на пат) за движење на возила; 
• Координира двежење на возило со точки на натовар, истовар и местата за одмор на 

возачите; 
• Пополнува патен налог;  
• Комплетира соодветната документација потребна за транспорт; 
• Организира транспортна задача во внатрешен и меѓународен сообраќај; 
• Комуницира со возачи, диспечери и соработници; 
• Носи одлуки при решавање на едноставни проблеми при транспортот; 
• Организира возачи за работа на дадените линии;  
• Оптимизира време на извршување на транспортната задача; 
• Прибира патна документација и организира чување на истата; 
• Применува стандарди за квалитет; 
• Евидентира податоци за извршената транспортната задача; 
• Евидентира настанати проблеми во текот на реализација на транспортот; 
• Изготвува дневни работни извештаи; 
• Применува процедури и методи  за рационална употреба  на енергијата, времето, 

материјалот и погонското гориво; 
• Ја одржува користената опрема; 
• Применува мерки за обезбедување на местото на работа, за себе и возачите 

согласно важечките препораки и прописи за заштита и безбедност при работа; 
• Спроведува прописи од подрачјето на работната регулатива; 
• Применува прописи за заштита од пожар;  
• Применува прописи за заштита на животната средина. 
 
 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик:  
способен е да споделува и протолкува концепти, размислувања, 
чувства, факти и ставови во усна и во писмена форма, и да остварува 
јазична интеракција на соодветен и креативен начин во низа 
општествени и културолошки контексти. Зборува и пишува јасно и 
остварува отворена комуникација и слободно споделува информации 
со колегите возачите, соработниците и корисниците на услугата. 
Остварува сталожена и делотворна комуникација во проблематични 
ситуации, донесувајќи точни и соодветни заклучоци врз основа на 
добиени информации. 



Комуникација на странски јазици: 
кога постои потреба од користење на странски јазик во специфичен 
општествен и културен контекст поврзан со работата, способен е да 
разбере, искажува, толкува концепти, размислувања, чувства, факти и 
ставови и во усна и во писмена форма. Способен е да го користи 
странскиот јазик со цел да го следи напредокот во професијата и да го 
надградува сопственото знаење и вештини во сферата на сообраќајот.  
 
Математички компетенции и основни компетенции по природни 
науки и технологија:  
применува математичко размислување и знаење при објаснување и 
решавање на низа задачи за време на секојдневната работа со 
опремата и администрацијата. Користи и работи со техничко - 
технолошки алатки како и податоци за извршување на задачите. Врши 
собирање на податоци потребни за самоунапредување на полето на 
планирањето, организацијата и следењето на транспортните задачи. 
 
Дигитална компетенција:  
користи основна информатичка технологија во извршување на своите 
работни задачи и применува софтверски програми при планирањето, 
организацијата и следењето на транспортните задачи. Пребарува, 
собира и обработува дигитални информации и ги користи на критички и 
систематски начин. Користи алатки за подготовка, презентирање и 
разбирање на комплексни информации. 

 
Учење како се учи:  
способен е да пристапи, стекне, обработи и усвои нови знаења и 
вештини за цели на личен напредок, како и да ги примени истите за 
унапредување на струката. Способен е да управува со сопственото 
учење, кариера и работни рутини. Посветен е и истраен во 
автономното учење, како и за време на учењето со колегите. 
Потврдува и учи од грешки на конструктивен начин. 
 
Социјални/општествени и граѓански компетенции:  
во секојдневното опкружување, способен е да манифестира лични, 
интерперсонални и интеркултурни компетенции за конструктивна 
комуникација со луѓе од различни профили, покажува толерантност, 
изразува и разбира различни гледишта, и создава доверба.  

 
Чувство за иницијатива и претприемништво:  
предвидува потенцијални ризици и однапред се подготвува за нив. 
Покажува иницијатива за реализирање на важните идеи и нивно 
спроведување во дела со цел да се подобрат состојбите. Способен е 
да ги препознае можностите и да иницира подобрување на состојбите 
во различни ситуации. Придонесува кон развојот на култура која ги 
поддржува иницијативите и иновациите и ги препознава различните 
вештини на сите во рамките на службата. 
 
Културолошка свест и изразување:  
го препознава и го цени креативниот израз на идеи, искуства и емоции 
и соодветно ги поврзува со самоподобрувањето. Ги приближува 



сопствените креативни и експресивни ставови со размислувањата на 
другите членови во тимот, на нивните семејства и другите колеги, и ги 
изразува на соодветен начин на кој ќе ја подобри нивната 
добросостојба. 

 
 

 
Посебни услови 

Работна средина: 
Работата се одвива во затворена просторија 
 
Работни услови: 
При работата претежно е во седечка положба, па затоа движењата му 
се ограничени. Изложен е на психичко оптоварување – непрекинато 
следење на возачите, расположливите капацитети, барањата за 
транспортна услуга, носење на брзи и ефикасни одлуки. 
 
Средства за работа: 
Како средства за работа се применуваат соодветна хардверска и 
софтверска опрема и средства за комуникација. 

 
 

Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

Внатрешна регулатива: 
• Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата; 
• Закон за превоз во патниот сообраќај; 
• Закон за работното време, задолжителните одмори на мобилните 

работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за 
запишување во патниот сообраќај; 

• Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот 
сообраќај; 

• Закон за безбедност и здравје при работа; 
• Закон за заштита на  животната средина; 
• Закон за работни односи; 
 
Меѓународна регулатива: 
• Конвенција за договор за меѓународен патен превоз на стока (ЦМР); 
• Европска спогодба за меѓународен патен транспорт на опасни 

материи (АДР) 
• Европска спогодба за работа на посадата на возилата кои вршат 

меѓународен патен превоз (АЕТР) 
• ТИР конвенција 
• Спогодба за меѓународен превоз на лесно расипливи намирници и 

специјалната опрема која се применува за таа намена (АТП) 
• Спогодба за повремен меѓународен превоз на патници со автобус 

(ИНТЕРБУС - СПОГОДБА) 
 

Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   
 
 

Датум на 
одобрување 

Решение бр.08-8964/34 
Од 15.12.2017 година 

Датум на 
ревизија  

 


